ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом департаменту
спорту, сім’ї та молоді
Запорізької міської
13.09.2021 № 761 р
ПОЛОЖЕННЯ
про міський конкурс „Калейдоскоп емоцій”

1 Загальні положення
1.1 Міський конкурс „Калейдоскоп емоцій” проводиться в рамках
реалізації Програми фінансування заходів з питань сім’ї та молоді на 2019-2021
рік, затвердженої рішенням міської ради від 19.12.2018 № 50 (зі змінами).
1.2 Організатором конкурсу є управління по роботі з молоддю та сім’єю
департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради.
1.3 Метою конкурсу є формування любові, поваги та ціннісного
ставлення до України, виховання національно-патріотичних почуттів,
формування потреби до саморозвитку, вираження своїх емоцій за допомогою
творчості, розкриття і виявлення творчого потенціалу та всебічна підтримка
творчої молоді, дітей та сімей міста.

2 Номінації конкурсу
2.1 Конкурс проводиться в наступних номінацій:
- «Фоторобота»
- «Малюнок»
- «Поезія»
- «Проза»

3 Тематика конкурсних робіт
3.1 Темою конкурсних робіт в номінаціях:
«Фоторобота» та «Малюнок» є: краса та різноманіття ландшафтів
нашої країни, її природи; пам’ятні місця України (собори, храми, стародавні
замки, фортеці, архітектурні будівлі...); вражаючі та унікальні пейзажі нашої
країни.
Також, сімейні традиції, спільний сімейний відпочинок та сімейні
подорожі нашою країною.
3.2 Темою конкурсних робіт в номінаціях:
«Поезія» і «Проза» є: любов та повага до своєї сім’ї, збереження
сімейних цінностей і традицій, а також спільний сімейний відпочинок та
подорожі нашою країною.
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4 Умови участі в конкурсі
4.1 Кожен учасник міського конкурсу заповнює заявку встановленого
зразка (додається)
4.2 Учасниками конкурсу є всі бажаючі.
4.3 Учасник може подати заявку на участь одночасно в декількох
номінаціях.
4.4 Оцінювання конкурсних робіт буде відбуватися за віковою
категорією:
- 6 років – 10 років
- 11 років – 16 років
- 17 років і більше

5 Вимоги до учасників конкурсу
5.1 Конкурсанти повинні бути авторами представлених на конкурс
робіт.
5.2 Номінація «Фоторобота»
Від кожного учасника приймається не більше 2-х своїх фоторобіт.
На конкурс приймаються чорно-білі та кольорові фотографії.
Фото повинно друкуватись на фотопапері розміром 20х30 см (А4).

Роботи подаються у файлі.
На лицьовому боці фотороботи в правому нижньому кутку, слід
приклеїти за допомогою прозорої клейкої стрічки ярлик розміром 5х6 см, де
вказати українською мовою:
- прізвище ім’я по батькові, вік учасника конкурсу
- номінацію
- назва знімка та місце зйомки.
- порядковий номер фотороботи
Фотороботи подаються в друкованому та електронному форматі.
5.3 Номінація «Малюнок»
На конкурс подаються не більше 2-х художніх робіт виконані на папері
формату 210 мм х 297 мм (А-4) або 297 × 420 мм (А3).
Техніка виконання: гуаш, акварель, олівець та інше.

Роботи подаються у файлі.
На лицьовому боці роботи в правому нижньому кутку кожної
конкурсної роботи, слід приклеїти за допомогою прозорої клейкої стрічки
ярлик розміром 5х6 см, де вказати українською мовою:
- прізвище ім’я по батькові, вік учасника конкурсу;
- номінацію;
- назва роботи та період написання роботи;
- порядковий номер малюнка
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5.4 Поезія та проза
Твори приймаються на українській мові.
Формою участі у конкурсі є написання творчих робіт у жанрі поезія або
проза.
Твори, що надсилаються на конкурс, мають бути оформлені відповідно
до таких вимог:
- надруковані на стандартних аркушах (А4);
- на титульному аркуші вказати прізвище ім’я по батькові, вік учасника;
місце навчання або місце роботи;
- номінацію;
- аркуші творів мають бути пронумеровані;
До конкурсу приймаються твори, що не друкувалися раніше.
Критерії оцінювання творів:
- змістовність;
- оригінальність творчого задуму;
- літературний рівень тексту;
- художній стиль виконаної роботи;
- високий художній рівень написання творів;
- естетична цінність творчої продукції;
- авторська майстерність.

6 Термін та порядок проведення конкурсу
6.1 Конкурсні роботи та заявки на участь у конкурсі подаються у термін
до 27 жовтня 2021 року.
Телефон для довідок 068-961-63-88.
6.2 Заявка на конкурс надсилається на гугл-форму за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1t4YHWUQieRRo_lyQmmJPUBrmjbqCHG_wnjX
O5giI5ok/edit або на електрону адресу управління по роботі з молоддю та
сім’єю департаменту спорту, сім’ї та молоді Запорізької міської ради надалі
(управління): semya.zp@ukr.net.
6.3 Творчі роботи в номінаціях:
Фотороботи та Малюнок потрібно приносити особисто до управління
за адресою: пр. Соборний, 214 та паралельно надсилати на електрону адресу
управління: semya.zp@ukr.net.
Поезія і Проза надсилати на електрону адресу управління:
semya.zp@ukr.net.
6.4 Роботи, що не відповідають вимогам конкурсу, не розглядаються.
6.5 Журі визначає переможців окремо з кожної номінації.
6.6 Переможці та учасники конкурсу нагороджуються дипломами та
цінними подарунками.

